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1747-48 . Wdrzburg 1952. ( aHerbipolis Jubilans '1200 Jahre Bisturn Wfirzburg.

Festschrift zur Sakularfeier der 'Erhebung der Kiliansreliquienn = uWiirz-
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aStudia Monographica et RecensioncsD . Edita a Maioricensi Schola Lullistica

Studiorum Mediaevalium . Vols. I ( 1947 ), II (1948), III (1949), IV (195o),

V (1951), VI (1951 ), VII-VIII ( 1952 ). 44 pags., 64 pags., So pags., 110 pags.,

68 gags., 70 pa,-s .+ 1 taula ; (2) +9S pags.

Las previsio) les cientificas del Doctor Iluoiinadon y el alulismon ea Hispano-

America. Discurso pronunciado por ... ANTONIO REYEs ... Mallorca , Maiori-

cen. Schola Lullistica Studior. Mediaevalistic . (CSIC), 1950. 24 pags.

IGNACIO BLANES : Ram6n Lull (Raimundo Lulio). Colnentarios acerca de las ideas

del filosofo . Palma de Mallorca 1950.' 148 pags . + I lain.

MIGUEL MASSUTI Y ALZAMORA : Sus obras Ikulianas. Palma de Mallorca 1951.

152 pags. + i retrat. ( aI'ublicaciones de la Maioriccnsis Schola Lullistica

Studior. Mediaevalisticor.n, I.)

J. - Durant els sous anys d'estada entre nosaltres, el francisca alemany

P. Platzeck publics estudis molt notables sobre l'Art i la Mistica de Ramon

Mull. Cridat a Roma per a exercir la catedra d'Historia de la Filosofia a

la mes alta institucio d'estudis de 1'Orde, la seva reflexio es polaritza vers

el problema cabdal de la univocitat i de 1'analogia de 1'esser i les sexes deri-

vacious lo,giques, matematiques i gramaticals ; i, a proposit d'aquest problema,

escruta les idees-mares dels grans pensadors franciscans - sant Bonaventura,

Duns Scot - i d'altres filosofs antics, medievals i adhuc recents - Heidegger,

per exemple -. Ric amb el boti de tan fructuoses recerques, el P. Platzeck

ha projectat novainent la seva atencio sobre la doctrina de Ramon Mull en

una segona tanda d'estucis, uns dels quals han comencat a apareixer, mentre

d'altres son anunciats per a tin futur proxim.

Els sews dos articles sabre la Combinatoria lulliana, que recensionem acf,

contenen una exposicio critica i un assaig d'interpretacio alhora doctrinal i

historica de 1'Ars magna, les mes profundes que s'hagin donat fins ara. L'autor

assenyala 1'origen de I'Art en les circumstancies personals de Mull, el qual

la concebe originariament coin un instrument de contemplacio, la transforms

mes tard en un art de conversio dels infidels i iiltimament en tin metode per

a la invencio i demostracio de tota veritat. Analitza tot seguit els diversos

grups dels conceptes basics que integren l'Art Gran - les dignitats, els prin-

cipis relatius, els objectes, Iles regles, els simbols-, aixf com la doctrina con-

i. A la coberta : IGNACio BLANES MESTRE : El Beato Ransdn Lull. Comentario

a las ideas del filOsofo. 1950.
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nexa dels correlatius ; i, a base d'aquesta analisi, descriu la genesi i ]'abast
del sistema logic lullia, i on descobreix al mateix temps els antecedents i la
filiacio. Arreconada per antihistorica la interpretacio de K. Prantl, el fam6s
investigador de la logica d'Occident, que no sabe veure en l'Art de Mull sing
una raresa inexplicable, el P. Platzeck mostra corn Ramon Llull reeixf a en-
troncar les sexes intuicions genials amb l'autentica tradicio del pensament
cristia que des de sant Agusti es continua fins al segle xii, sense descartar
I'assimilacio d'elements doctrinals de la literatura filosofico-teologica dels
Arabs. Aixi, cerca l'origen de la doctrina de les dignitats en sant Agusti,
1'antecedent de la figura A en la idea de I'esfera intelligible de Ploti, el model
del matematisme on els metodes demostratius de Bocci i dels pensadors de
l'escola de Chartres, i 1'exemple de la Combinat6ria en la logica d'Algazel.
AixO basta per a revelar el fons platonic de l'Art de Mull, que a la logica
conceptual d'Aristdtil, prevalent a 1'Edat Mitjana i sobretot a la filosofia iteologia del se-le xiii, oposa una logica de les coses - ontologica -, capar
al seu entendre de demostrar per raons necessaries els articles de la nostra fe
taut als cristians coin als creients d'altres religions. A saes d'aquests ele-
ments platonics i agustinians, en I'Art de Mull s'han infiltrat tambe elements
de la Gramatica especulativa, procedents de la tradicio estoico-aristotelica queha perdurat mes o menys visiblement al llarg de 1'Edat Mitjana. El P. Plat-zeck persegueix el rastre d'aquesta tradicio en 1'enuuieraci6 lulliana dels prin-cipis relatius, en la figura T, en la llista de les nou regles i en la doctrina
contplementaria dels tres correlatius que, malgrat esser marginal a I'A rsmagna, constitueix un metode principal de demostracio lulliana. Aixo vol
dir que l'Art de Llull encobreix, en el seu fons, una logica de la comparansa
i de l'analogia, aixi mateix d'ascendencia platonica, molt proxima a la logica
relacional d'avui. En una tercera finta, el P. Platzeck assenyala encara elselements, certament d'ordre secundari, que Ramon Mull assimila de la logica
escolastico-aristotelica. D'aqui pren pen per a trasar un contrast impressionant
entre la logica de 1'Escola i la que Ramon Mull volia oposar-li amb el nounde logica ilels raimundistes. Analitzats tots els elements de 1'Art i descrita ]a
peculiaritat de Ilur sintesi, el P. Platzeck assaja finalrnent una valoracio dela Combinatoria lulliana i examina si fdra possible, i fins a quin punt, actua-
litzar-la en la filosofia d'avui.

L'espai ens manca per a un comentari mes detallat del dens estudi del
P. Platzeck, el qual, per a comoditat dels lectors poc coneixedors de 1'alemanv
que s'hi interessin, sera traduit al ^castellA i divulgat .proxintament on nunrevista especialitzada.

II. - El bibliotecari A. Ph. Bruck, del qual recensionfircm al darrer volum
d'aquesta revista' un primer treball sobre el lullisme maguntf, ha repres elterra en un breu, Pero substancios, article de collaboracici al volum conmcmo-
ratiu del dotzc centenari de 1'ereeci6 del bisbat de kVurzburg. Els estudis de
Bruck completen els del son mestre Adam Gottron, a qui devenr precioses
noticies sobre l'edicio maguntina de les obres de Ramon Mull i la figura del
son promotor, No Salzinger. De les recerques de Briick es despren que el bra(,
dret de Salzinger i el seu hereu espiritual fou Franz Philipp Wolff, assessor
del Vicariat General i censor diocesa a Mag6ncia. Wolff done censura favorable
als tres primers toms de les obres de LIu11 ; edita cis touts quart i cinque.

i. ER, II (1949-50), 296-297.
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que Salzinger deixa preparats en morir, i ajuda a instaurar l'Institut Lullia

de Maguncia, que es proposava de difondre les idees lullianes, i crear un am-

bient propici a la continuacio de l'empresa editorial en curs. Com a subregent

de l'Institut i mes tard com a regent, procura introduir les doctrines del Doctor

Illuminat al Seminari de Magfincia, fins a esser denunciat per afanatic seguidorn

de Ramon Mull i privat de la docencia pel Rector de la Universitat. Una

temptativa de Wolff per a donar a coneixer les doctrines de Mull a Colonia fou

tallada en sec de bell comenc.

Despres de recordar aquests antecedents, Briick ens revela ara una tercera

temptativa de Wolff per a introduir la filosofia lulliana a la Universitat de

Wurzburg mitjancant la creacio d'una catedra especial, que ell havia d'exercir.

Aprofita, per a obtenir-la, la disposicio favorable del nou bisbe Anselm Franz

von Ingelheim, que gestiona de l'Elector de Maguncia la llicencia per tal que

Wolff pogues abandonar la seva dibcesi sens minva dell emoluments que li

corresponien pel canonicat. L'Institut Lullia defensa la peticio, i l'Elector atorga

llicencia per cinc anys amb dret a una part dels emoluments. L'ambicio de

Wolff, que volia una llicencia indefinida i el dret a la totalitat dels fruits de la

canongia, retarda la decisio. Mentrestant mori el bisbe de Wurzburg i el

succei Karl Philipp von Greiffenclau, el mateix que, essent Rector a Maguncia,

havia prohibit a Wolff l'ensenyament de les doctrines lullianes. Una vegada

mes, la causa lulliana trohava obstrult el seu cami i quedava per aixo greument

.Fompromesa.
Registrem amb goig i gratitud les recerques de Bruck, del qual esperem

que segueixi explotant el ric filo de materials referents al lullisme maguntf,,

existent als arxius locals de la seva diocesi.

a,II. - L'Escola Lulliana de Mallorca, fundada el 1935, reconeguda cano-

nicament com a institucio de l'Esglesia el 1943 i acollida des del 1949 al patro-

natge cultural del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Madrid,

prossegueix, infatigable, la realitzacio dels seus objectius fundacionals, bastant.

amples, que van des de 1'estudi i la divulgacio de la persona i l'obra de Ramon

Llull a 1'apostolat religios i la defensa de la cultura occidental. Aquesta

complexitat de fins obliga a jutjar amb una certa benevolencia les seves publi-

cacions, que no sempre responen a un interes estrictament cientffic.

Organ normal de PEscola son els «Studia Monographica et Recensiones

edita a Maioricensi Schola Lullistica Studiorum Mediaevaliumn, dels quals

entre el 1947 i el 1952 han estat publicats els fascicles I-VIII. L'activitat de

1'E'scola en els seus diversos aspectes hi queda autenticament reflectida i hi

troba resso el moviment lullista mundial en forma de noticiaris, croniques,

recensions, bibliografies, necrologies, etc. La part mes substantiva dels :Stu-

dias consisteix en la •publicaci6 de les conferencies organitzades per 1'Escola,

unes soltes i altres en cursos, o pronunciades pels seus noes membres en rebre

el tftol de magister. La qualitat d'aqueixos estudis ks molt varia, i aixo ens

excusa de mencionar-los tots. Registrarem, perO, els mes notables i que aporten

un progres als estudis lullians. Al fasc. I, el P. B. XIBERTA, O. C., replanteja

sobre noves bases la giiestio de l'ortodoxia lulliana a proposit del inctode per

a la demostracio dels dogmes ; i el P. M. BATLI..ORI, S. I., hi assaja una primera

sintesi d'historia del lullisme. El fase. II conte l'extret d'un parallel entre

Averroes i Ramon Mull, tracat per KARL VOSSLER, i un article del Dr. F. Su-

REDA i BLANES sobre Cdbala i Lulisino. El fase. III insereix un extens estudi

del Dr. F. ELIAS DE TEJADA, sobre El pensanliento politico cataldn medieval
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como trasfondo del mallorquin de la inisma epoca. Anotem, del fase. IV, un
article del Dr. J. H. PnoasT amb el titol Le Bienheureux Ramon Lull ne fut
pas kabbaliste ; i la reedicio, en text corre-it i mullorat, de la notable mono-
grafia del Dr. E. M. PAREIA FERNANDEZ, sobre El manuscrito Juliano Torcaz dela Biblioteca del Seminariu de Conarias, en la qual revela 1'existencia a Canaries
d'un manuscrit no examinat fins ara amb nou escrits lullians, cinc Wells
incdits. El fase. V publica una magnifica llico del Secretari de Pax Rontana,
Dr. RAMON SUGRANYES DE FRANCII, sobre Ramon Lull, Docteur des Missions,
germen d'un estudi ntcs vast sobre ]a missionolo,ia del Doctor Illuntinat, que
revalora un aspccte fonamental dc la vida i la doctrina lullianes, poc o gens
advertit fins ara. El fase. VI conte : tin article del P. ABII.10 MARTINS, S. I.,
sobre la influencia de la filosofia lulliana damunt la literatura portuguesa me-
dieval ; una noticia del Dr. ADAM GorrRON sobre Une finesse lulliste du debut
du Z I'IIIeme siecle ; uncs breus notes de Mn. JosEr' TARRI sobre tin quadrienni
de produccio lullistica a ValCncia (1335-1335) i un llarg estudi del P. BARTOMl,U
SALVA, T. O. R., titulat La cronologia catalana en la Edad Media y la nmuerte
del Beato Ramon Lull, en la qual escateix aquesta data.

Amb el fascicle doble VII-VIII (1952) comenca la publicacio d'obres Ilatinesinidites de Ramon Mull, de les quals en son inserides cinc d'escassa extensio :
De ostensione fidei catholicae i De inventions Dei, segons text transcrit perF. STEEGMCULER ; De vita divina i De Trinitatc trinissima, segons transcripcio
de PETER GALSZkcs ; i De Deo maiore et Dco minore, a cura de JOACxiM GIERS.
S'hi acompanya, d'afegito, una reedicio de 1'Ars infusa segons el text que
Mn. S. GAunis publica al vol. XVIII dels EUC. Saludem amb joia 1'aportaci6
lulliana de F. STEECMULLER i els seus colllaboradors de Friburg de Brisgovia,
que ignorem si Cs tin fet episodic o el comenc d'una empresa mss vasta.
Aquesta, si arribava a concretar-se, marcaria una fita importantissima en el cami
ascendent dels estudis lullians, que podria prelparar el terreny per a una
fatura edicio critica de les obres llatines de Ranson Llull, digne complement
a la reeixida empresa inallorquina d'edicio de les ((Obres originals)) catalanes.
Si hunt vol assolir aquest bell ideal, caldra partir de les bases establertes pel
Dr. J(-,rdi Rubio en el sett ]luminos estudi Notes sobre la transmissid manus-
crita de l'opus lullia, aparegut a eFranciscalia)) el 192S, i atendre's als consells
(c1 Dr. Pere Bohi.gas en el sett recent discurs d'ingres a I'Escola Lulliana,
titulat : Treballs preliminars que, al meu entendre, dcurien efectuar-se per
dur a termc l'edicid de les Obres llatines del B. Ranson Lull. El 1'. Batllori,
durant el darrer any de la seva residencia a l'illa, enceta aquests treballs pre-
liminars, que and) la seva partida quedaren en suspens. Steegntii.ller i els sews
collaboradors ofereixen honestament les sever edicions com a no critiques.
\ix6 ja Cs molt ; per) caldra encara recorrcr bastant de cams fins arribar a
la desitjada edicio critica.

E1 susdit fascicle VII-VIII Cs presentat corn a Secci6 I d'una ))Miscellanea
Lulliana)) en curs de ;publicacio, projectada a base dels dos volutes mecano-
grafiats d'estudis lullians que els amics i admiradors de Mn. Salvador Galrnes
li oferiren en homenatge el Nadal de 1946 i que aquest, en morir, llega a
1'Escola amb els seus papers. Les circumstancies no permeteren liur publi-
cacio en vida del destinatari. No ens podetu estar de Iloar la decisio i diligen-
cia de 1'Escola a donar-los a llum. Pero ens dol haver de consignar aixi
mateix la nostra protesta per ]'intent d'ampliar ]lur contingut amb una scrie
d'altres collaboracions que no hi tenen res a veure, amb la qual Cosa es tergi-
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versat el sentit genuf de l'homenatge i se'l mistifica a benefici de motivacions

estranyes, encara que siguin respectables. La figura exemplar de 1'homenatjat

- una vi-da sencera de treball consumida a la major gloria de Ramon Llull -

i l'abrandament purissim dels oferents exigien que la aMiscellania Galmess fos

publicada sense desfiguracions.

IV-VI. - Al marge de la serie regular dels aStudia Monographicas, 1'Escola

Lulliana de Mallorca dona tambe a Bum publicacions diverses. lines, com

el discurs d'entrada a 1'Escola del venesola Antonio Reyes sobre les previsions

cieiitffiqucs del Doctor Illuminat, no tenen altre interes que el de testimoniar

la penetracio de les idees lullianes a l'America espanyola. D'altres, com el

volum de comentaris a Llull del Dr. Blanes Mestre, brollen de simples moti-

vacions afectives i familiars. De totes aquestes publicacions Mures, la mes

valuosa es l'obra d'homenatge postum al Dr. Miquel Massuti, mort prema-

turament a Palma l'any 195o. Massuti fou un distingit home de ciencia i

alllora un fervoros lullia que, seguint les petjades del cistercenc P. Pasqual,

estudia a fons la cosmologia de Ramon Llull, la teoria lulliana de les marees

i de la bruixola i la posicio de Llull enfront de 1'alqufmia. El volum esmentat

recull les diverses publicacions lullianes, mes un llarg estudi inedit, de l'home-

natjat ; es ressent, pero, de massa repeticions, que s'haurien -pogut evitar amb

una acurada seleccio dels materials.

Joaquim CARRERAS i ARTAU

FRANZ PELSTER : Die Quaestio Heinrichs von Harclay iiber die zweite Ankunft

Christi and die Erwartung des baldigen Weltendes zu Anfang des XIV.

Jahrhunderts. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, ['1451]. 58 pags.

(eArchivio iltaliano per la Storia della Pieta)1, I, 25-82).

MIQUEI, BATI,LORI, S. I.: Arnau de Vilanova antiscolastique d'apre's les textes

catalans et italiens. Roma 1951. (a•Scholastica ratione historico-critica ins-

tauranda. Acta Congressus Scholastici Internationalis Romae anno sancto

MCML celebratis, 567-581.) - Arnau de Vilanova en Italie. Barcelona 1952.

(AST, XXVIII (195o), 83-101.)

LUIS DE PINA : Pedro Hispano e Arnaldo de Vilanova na educayao medica

popular hispdnica. Lisboa 1951. (aAnais da Academia Portuguesa da His-

toria)), 2.a serie, III, 241-337•)

JUAN ANTONIO PANIAGUA ARELI,ANO : Vida de Arnaldo de Vilanova. Madrid 1951.

(aArchivos Iberoamericanos de Historic de la Medicinal, III, 3-83.)

I. - La magnifica monografia del conegut jesulta i medievalista alemany

Pelster sobre les idees apocaliptiques emeses en la literatura teologica europea

dell primers anys del segle xiv •projecta una viva Hum sobre un tema gairebe

verge, que l'autor ha hagut d'investigar a base de materials manuscrits o, al-

menys, rarfssims. Pelster descriu com arriba a plaritejar-se, eu 1'ambient

intellectual de Paris, el terra de la fi del mon i de la vinguda de 1'Anticrist,

i com es destriaren, a 1'entorn d'aquest tema, les tendencies doctrinals de
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